
Profª. Eulália Ferreira 

 
       

 

 

 

HISTÓRIA 
 

Antiguidade Ocidental  

Parte 3 



 
 
 

Gregos e Romanos 
Antiguidade Ocidental ou Antiguidade Clássica 

 
 

 
 
 

Antiguidade Ocidental 



 
 
 

 
 
 

Antiguidade Ocidental 

O Mito da fundação de Roma  
      Diz a lenda que Roma foi fundada no ano 753 a.C. por Rômulo e 
Remo, filhos gêmeos  de um deus e uma mortal.  
 Ao nascer, os dois irmãos foram abandonados junto ao rio Tibre e 
salvos por uma loba, que os amamentou e os protegeu. Depois de um 
tempo um pastor os recolheu e lhes deu os nomes de Rômulo e Remo.  
     Depois de matar Remo numa discussão, Rômulo deu seu nome à 
cidade. A história nos diz que algumas tribos de origem sabina e latina 
estabeleceram um povoado no monte Capitolino, junto ao rio Tibre. 
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Península Itália 

 

  

Lácio  Roma 

Região da planície 
do Lácio favoreceu 
o desenvolvimento 
da agricultura 
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Herança dos romanos 

 Língua e literatura: O latim   origem das  línguas portuguesa, 
francesa, italiana e espanhola 

  Cristianismo e o calendário ocidental 

  Ciência  e arte utilitarista   Ex. Arquitetura – termas, arcos, arenas e 
aquedutos 

  Direito romano: início com a Lei das 12 Tábuas.   

 • Direito Público - Relações indivíduo e Estado.  

 • Direito Privado – relações dos indivíduos entre si. ( Direito natural  
    – origem dos Direitos Humanos, Direito das gentes – origem do  
    Direito Internacional. Direito Civil – para os que tem direitos políticos.) 
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 Conceito de República  Res publicus – a coisa pública 

 Conquista de direitos por lutas sociais  lutas civis da plebe 

 Ideia de greve ( retirada para o Monte Sagrado) e de consulta à plebe 
 PLEBISCITO 

 Divisão de funções e poder político  Senado, Magistraturas e 
assembleias. 

 Conceito de cidadania extensiva desvinculada de nascimento 

 Do período do Império  ideia de “pão e circo” para o                                     
controle das massas 
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Fases da história romana – base política:  

 

  • Monarquia (753 – 509 a.C.). 

  • República (509 – 27 a.C.). 

      • Império (27 a.C. – 476). 

 A transformação política é acompanhada de transformação 
territorial, desde uma cidade – estado na região do Lácio até um 

império que controlava todas as terras ao redor do Mar 
Mediterrâneo 
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Monarquia  Rei governa com Senado e assembleia de patrícios.  
     Grupos sociais  patrícios, clientes, plebeus e escravos 
    (endividados) 
                         Economia  agrícola  
 Fim da monarquia  Expulsão de rei etrusco ( Tarquínio II )  
Revolta patrícia  estabelecimento da... 
 
República  Originalidade  eleições e lutas dos plebeus  ( greves)  
 
 Magistraturas                            Senado                        Assembléias 
Cuidavam das questões                         Direção política                         Votação das 
administrativas, do comando do          Proposição das leis                             leis 
exército, da segurança e da                 Controle de finanças  
realização dos censos. 
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Fórum Romano  -   epicentro da vida política de Roma. 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roma_Antiga#Monarquia 



 
 
 

 
 
 

Antiguidade Ocidental 

Escravidão na antiguidade × Escravidão na modernidade 

Semelhanças:  

  A coerção física como forma de garantir a submissão do escravo;   

 Escravo considerado mercadoria;  

  Não possuíam direitos políticos.  

Diferenças: 

 No mundo antigo não tinha caráter étnico-racial, prisioneiros de 
guerra. Na América, negros e índios foram escravizados 

  Antiguidade   associada à expansão militar e a moderna ao 
apresamento e ao comércio relacionado ao tráfico África-América. 
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